
Butiksassistent Jytte Beck (t.v.) har arbejdet i Brugsen Syd
siden dens start i 1978, mens butiksassistent Karen Hansen har
været ansat i forretningen gennem syv år. De synes begge, det er
vemodigt at se deres arbejdsplads blive tømt for varer. (Foto:

Farvel til brugsen
i Horsens Syd
Mange Dagnæs-borgere er kede af, at Brugsen Syd lukker

”Brugsen Horsens Syd
lukker den 27. marts klok-
ken 18.00. Vi takker alle
yore trofaste kunder for
den tillid, der er vist os
gennem 12 et halvt år. Pa
gensyn i OBS! i maj"

Denne besked har mødt de
handlende i Brugsen Syd på
Ormhøjgårdvej i Horsens i de
sidste dage. Beskeden er ble-
vet læst med vemod af de
mange kunder, der har hand-
let i butikken gennem mange
år.

Brugsen Syd havde sidste år
en omstning på ca 35 mill.
kr. og et underskud på ca.
15.000 kr.

Siden torsdag i sidste uge
har der været ophørsudsalg
med 10 procents rabat på va-
rerne, og i dag star de fleste
hylder gabende tomme.

- Jeg er ked af, at brugsen
lukker, siger en af de trofaste
kunder, Bjarne Laugesen, Ko-
ralvej 16 i Horsens.

- Der er en vis hygge her, og
man føler sig ikke overladt til
sig selv som i de store varehu-
se. Der er et meget venligt per-
sonale, og man bliver altid
mødt med et smil.

- Det ender nok med, at vi
kommer til at handle i Føtex
på Bankagervej, konstaterer
Bjarne Laugesen.

Meget fin service
Bente Nielsen, Sverdrops-

vej 11 i Horsens har endnu ik-
ke bestemt, hvor hun vil
handle fremover.

- Jeg håber på en ny butik
her, men det er nok tvivlsomt.
OBS! ligger for langt sy-
nes jeg.

- Vi er meget kede af, at bu-
tikken her lukker. Her har
været utroligt flotte ferskva-
rer og altid friske grøntsager.
Og det har været et dejligt
sted at komme, fordi medar-
bejderne er så. rare.

- Kunderne her har fået en
fin service. Det har f.eks. al-
drig vret et problem at vente
med at betale, hvis man glem-
te sin pung. Og glemte varer
blev altid lagt til side.

Ingen sure
kassedamer

Inger Feldt hører også til
blandt de trofaste kunder,
selv om hun bor helt i Brå-
skov.

- Jeg er godt træt af, at bu-
tikken lukker. Den er billig og
god at handle i, og de ansatte
er altid flinke. Jeg ved ikke,
hvor jeg fremover vil handle.
OBS! bliver nok så stor, at
man ikke kan finde rundt i
den.

Verner Rostgaard, Bohrsvej
6, Horsens, har også været
meget tilfreds.

- Sommetider slog jeg lige et
slag omkring butikken, selv
om jeg egentlig ikke skulle ha-
ve noget. Så købte jeg en avis
og fik en hyggelig snak. Der er
et ualmindeligt flinkt perso-
nale, og der har aldrig været
sure kassedamer her.

- I OBS! bliver det hele mere
upersonligt, og det er synd, at
de ansatte her fra Brugsen
Syd skal derind, siger Verner
Rostgaard, der vil savne at-
mosfren.

Dårlig byplanlægning
Gurli Høj Christensen, Ter-

nevej 36, Horsens, er i butiks-
bestyrelsen for Brugsen Syd.

- Jeg har det absolut ikke
ret godt med det her, men vi
kunne ikke gore noget, siger
hun. Vi var glade for, at der
skulle etableres en Fakta-bu-
tik her i stedet, men det bliver
desværre ikke til noget allige-
vel.

- Man kan vist godt sige, at
andelsbevgelsen er væk, si-
ger Gurlig Høj Christensen.

Bjarne Laugesen, Koralvej 16,
Horsens: Jeg vil savne den
venlige betjening.

IngerFeldt, Bråskov: Den nye
OBS! buyer alt for stor.

- Det er faktisk en katastro-
fe for Dagnæs, det her. Jeg sy-
nes egentlig, der er tilstræk-
keligt mange store varehuse i
Horsens, og derfor burde
OBS! ikke have været bygget.
Efter min mening er der tale
om dårlig byplanlægning.

Sagde nej til job
15 af de 17 medarbejdere,

der er i butikken, flytter med
til OBS!, mens to har valgt at
finde andet arbejde. Butiksas-
sistent Karen Hansen er en af
dem, der har valgt at sige nej
til OBS!.

- Jeg blev tilbudt et 25-ti-
mers job, og det sagde jeg nej
til, for det kan jeg ikke klare
mig for økonomisk. SA vil jeg

Bente Nielsen, Sverdropsvej
11, Horsens: Håber  på en ny
butik på stedet.

Verner Rostgaard, Bohrsvej 6,
Horsens: Aldrig sure kasseda-
mer her.

hellere forsøge at finde noget
helt andet. Men jeg er skuffet
over den behandling, OBS!
har givet mig, for jeg var ble-
vet lovet et fuldtidsjob.

- Det er deprimerende at se
butikken blive tømt, og det er
svrt at sige farvel til kunder-
ne, siger Karen Hansen, der
har vret i Brugsen Syd i syv
år.

Når Brugsen Syd lukker
klokken 18.00 i dag, skal der
ryddes op i butikken. De reste-
rende varer skal til en brugs i
Arhus, da OBS! ikke ønsker  at
få varerne i den nye butik på
Niels Gyldings Gade.

Samtidig med lukningen af
Brugsen Syd lukker Kvickly
på Søndergade i Horsens også
i dag. (leg.)
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